
                           REQUERIMENTO PARA  

 

 

Identificação do requerente  

Nome: _______________________________________________NIF: ___________________ 

Morada: ____________________________________________________________________ 

Telefone/Telemóvel: _______________   Email: ____________________________________ 

BI/CC: __________________ Validade: ___/___/_____ Arquivo: _______________________ 

Representante de : _______________________________________ NIF: ________________ 

Sede: ______________________________________________________________________ 

 

Requer a V. Exas. Licença para a realização de atividade ruidosa com caráter 
temporário:  

Festas Populares …....  ☐   Arraiais e bailes ….... ☐   Romarias …....  ☐    Feiras ….... ☐             
a) Ação de fogo pirotécnico ……. ☐ upação de 

 

O requerente declara: 

1. O evento denomina-se  ______________________________________________________ 

2. Terá lugar em ______________________________________________________________ 

3. Com os horários: Dia ____/____/____ a dia ____/____/____das ____ horas às _____ horas 

4. Ação de fogo pirotécnico [a)] :   Sim ………… ☐    Não ………… ☐  

5. Alteração à instalação elétrica:  Sim ………… ☐    Não ………… ☐ 

6. Montagem de equipamentos:    Sim ………… ☐    Não ………… ☐ 

7. Interrupções / Corte de Trânsito [b)]:   Sim ………… ☐    Não ………… ☐ 

    Festejos - Vias abrangidas, datas e horários:  ______________________________________ 

    __________________________________________________________________________ 

   Vias Alternativas_____________________________________________________________ 

    Procissões - Vias abrangidas, datas e horários:  ____________________________________ 

    __________________________________________________________________________ 

   Vias Alternativas_____________________________________________________________ 

     

Com a minha assinatura abaixo inscrita confirmo ainda que:  

Ao recepcionar os meus dados pessoais a Junta de Freguesia de Amor, tem o meu consentimento na 

utilização destes  dados para o fim que os cedo, dando cumprimento nos termos do n.º 2 do artigo 5.º da 

Lei 7/2007 de 5 de fevereiro bem como para efeitos de cumprimento do Regulamento Geral de Proteção 

de Dados.  

Foi-me informada a existência, e colocado à disposição para consulta, o procedimento de proteção de 

dados que a autarquia utiliza.  

 

Amor, ____/____/_____ Pede deferimento,   ________________________________________ 

                                                                     (Assinatura do requerente) 

Mais solicita apoio logístico:   Palco  ☐    Reforço contentores lixo  ☐ ___________________  ☐ 

REQUERIMENTO PARA ATIVIDADES RUIDOSAS 
COM CARÁTER TEMPORÁRIO 



 

 

Documentos a apresentar: 

(Anexo I, Lei n.º 75/2013, de setembro, alínea c) do n.º 3 do art.º 16º, conjugado com o 
regulamento das atividades da freguesia de Amor, art.º 29º) 

- Fotocópia de documento de identificação completa do requerente e pessoa coletiva; 

- Traçado do percurso, sobre mapa ou esboço da rede viária, em escala adequada para 
permitir uma correta análise, indicação de forma clara as vias abrangidas, as localidades 
e os horários prováveis de passagem nas mesmas [b)]; 

- Planta de localização, com indicação do local da colocação dos equipamentos a utilizar 
e o termo de responsabilidade da montagem dos equipamentos (quando exigível); 

- Termo de responsabilidade da instalação elétrica (quando exigível); 

- Seguro de responsabilidade civil com especificação das situações cobertas pela apólice   
[a)]; 

- Parecer do comandante da corporação dos bombeiros da área [a)]; 

- Quaisquer outros documentos necessários ao cabal esclarecimento da pretensão. 

 

Conferi a documentação, o(a) funcionário(a) _________________________________ 

 
Informações/Pareceres 
 

 

 
Informação final 

 
Deliberação    

� Considere-se                   
       
            O(A) Presidente 

 
 

Emitida a guia de recebimento n.º _________, no valor de _________€ em __/__/____ 

Emitido Alvará de Licença n.º ________ em ___/___/_____ 

 

          _____________________________ 

 

Data: ___ / ___ / ______ 


